
NÁVRATKA

VRÁTENIE TOVARU / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Faktúra číslo:

DODÁVATEĽ:

SPOTREBITEĽ:

IČO: ADRESA:

IČ DPH:

BANKOVÉ SPOJENIE

ČÍSLO ÚČTU:

PEŇAŽNÝ ÚSTAV: TELEFÓN, EMAIL:

IBAN: 

BIC: (SWIFT)

KS

 Vystrihnite a nalepte na balík s tovarom.

mobilne chladenie. sk

DOMETIC WAECO Showroom

Nádražná 34 / A
900 28 Ivánka pri Dunaji

VAŠE IBAN ČÍSLO ÚČTU PRE VRÁTENIE PEŇAZÍ

Prosím vyplňte hrubo orámované časti, podpíšte a pribalte k tovaru spolu s faktúrou - daňovým dokladom.

PODPIS, DÁTUM

DÔVOD VRÁTENIA TOVARU (Táto informácia nie je povinná, ale ak ju vyplníte, môže byť podnetom ku skvalitneniu našich služieb)

DÁTUM PREDAJA:

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote tridsiatich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je
zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. V
prípade vady tovaru, ktorú spôsobil spotrebiteľ, predávajúci tovar neprevezme. Balíky zaslané na dobierku nebudú prevzaté. Doporučujeme balík poistiť. Dopravné
náklady hradí spotrebiteľ. Podľa zákona č. 112/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá kupuje
tovar a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Spotrebiteľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov. Spotrebiteľ súhlasí so spracovaním
osobných údajov. Kúpna cena bude predávajúcemu vrátená po kontrole tovaru najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ odstupuje v súlade s ust. §7 ods. 1 zákona č. 112/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov
od zmluvy uzavretej s AHC PRESSBURG s.r.o. Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, IČO: 35754265, IČ DPH: SK2021439343. Vrátenie tovaru do 30 dní je nutné uskutočniť
kuriérskou službou alebo prostredníctvom Slovenskej pošty zaslaním na adresu MobilneChladenie.sk, Nádražná 34/a, 900 28 Ivánka pri Dunaji.

NÁZOV TOVARU

SK33 1100 0000 0026 2373 1861
TATRSKBX

OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 17999/B

2623731861/1100
Tatra Banka a.s., Bratislava

Slovensko

35754265
SK2021439343

AHC PRESSBURG s.r.o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava
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